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JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 nádoby na odpad
 informace z města
o IKC uspělo v soutěži
o svoz odpadu – „hromádky“
o sbíráme víčka
 kulturní program
o nohejbalový turnaj
o co nás čeká v říjnu
 ostatní články
o Junák
o významná jubilea

VÍTE, ŽE?
Brusnice borůvka obsahuje tuky,
organické
kyseliny,
cukry,
fenolové kyseliny, flavonoly,
flavonoidy, antokyany, proanthocianidiny, hinolizidinové alkaloidy,
katechin,
arbutin
a
hydrochynon. Antokyany se
podílejí na obnově oční sítnice,
proto se tato rostlina užívá
preventivně pro zlepšení zraku a
proti šerosleposti. Třísloviny
mají dezinfekční účinek a
jednoduché fenoly zabraňují
Foto: Markéta Kutějová
množení bakterií ve střevech,
proto
především
plody
napomáhají při poruchách zažívacího ústrojí, doprovázenými průjmy. Listy a nať, ve
kterých jsou obsaženy glukokininy, které snižují koncentraci glukózy v krvi, se
nejčastěji v podobě čaje nebo odvaru užívají při cukrovce.
Čaj proti průjmu
2 lžičky sušených plodů zalijeme 1/4 l studené převařené vody a necháme přes noc
vylouhovat. Pijeme dva šálky denně.
Za RR Petra Javůrková
převzato z http://byliny.vitalion.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
17. zasedání rady města ze dne 28. července 2015:
 schválila nabídku firmy Swietelsky, a.s. na provedení dodatečných stavebních
prací v rámci stavby Prevence sesuvu svahů v Jáchymově – Opěrná zeď Malá
Žižkova, lok. 13 dle přiloženého rozpočtu a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 1 smlouvy
 schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi městem Jáchymov a ČEZ
Distribucí a.s. Děčín, provozovatelem distribuční soustavy, o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV (NN) číslo 15_SOBSO1_4121 108308 - víceúčelové sportoviště Mariánská
a pověřuje starostu města jejím podpisem
 schválila Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jáchymov a Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge o.p.s., týkající se příspěvku města na zajištění
činností
spojených
s nominací
„Hornické
kulturní
krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge“ na Seznam světového dědictví UNESCO ve výši
31.059,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
18. zasedání rady města ze dne 11. srpna 2015:
 uložila OHS vypsat výběrové řízení na zpracovatele Územního plánu Jáchymov
(změna č. 3)
 uložila OHS zpracovat žádost o dotaci z IROP na zpracování změny
č. 3 Územního plánu Jáchymov
 odložila žádost společnosti Náprava s.r.o. o snížení ceny nájemného za
pronajaté pozemky, do příštího jednání rady města
 odložila žádost Tělovýchovné jednoty Jáchymov o změnu výše nájemného za
pronajaté pozemky, do příštího jednání rady města
19. zasedání rady města ze dne 25. srpna 2015:
 schválila nabídku restaurátora Petra Záleského na rekonstrukci kašny před
kostelem sv. Jáchyma za cenu 160 tis. Kč (bez DPH) a pověřuje OHS
vystavením objednávky
 schválila nabídku firmy Swietelsky a.s. na rekonstrukci komunikace Malá
Žižkova za cenu 697 094,- Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem
objednávky
 schválila nabídku firmy AZ Consult spol. s.r.o. vyhotovení projektové
dokumentace Rekonstrukce komunikace ul. Palackého cenu 293 957,40,- Kč
(včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 schválila jako dodavatele stavby Opěrná zeď Mincovní ul. 2. etapa firmu Colas
CZ za cenu 11 164 953,56 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
V případě, že smlouva s vítěznou firmou nebude podepsána nastupuje druhý
v pořadí firma Rocknet, s r.o.
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
NÁDOBY NA ODPAD
Upozorňujeme občany Jáchymova, že od 1. 1. 2016 budou k dispozici 80l nádoby na
komunální odpad. Své případné žádosti na změnu velikosti nádoby zasílejte písemně
na Městský úřad, nám. Republiky 1, Jáchymov, a to

nejpozději do 31. 10. 2015.
ZMĚNA ZASTÁVKY MHD JÁCHYMOV
Upozorňujeme občany Jáchymova, že z důvodu rekonstrukce silnice je dočasně
přesunuta zastávka MHD od DPS k Mateřské škole.

STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
V srpnu jsme předali víčka rodině malého Vašíka Vopaleckého, který statečně bojuje
s nákazou MERS, kterou si bohužel přivezl z porodnice. Všem „sběračům“ moc
děkujeme. Pokud budete chtít pomoci Vašíkovi i Vy, přineste víčka do našeho
Infocentra. IKC je otevřené každý den do 17.00 hodin.
Na IKC můžete nosit víčka od PET lahví a také víčka kovová. Víčka plastová
a kovová, prosím, třiďte a nedávejte je dohromady. Předem Vám děkujeme.

USPĚLI JSME V SOUTĚŽI INFORMAČNÍCH CENTER
S radostí Vás informujeme o úspěchu našeho městského informačního centra
v Jáchymově. Díky podpoře návštěvníků a občanů města jsme získali nádherné druhé
místo, v těsném závěsu za Karlovými Vary, v soutěži o nejlepší informační centrum
Karlovarského kraje. Všem, kteří hlasovali, tímto děkujeme za podporu.

VÝZVA
I v našem městě působí malé firmy a podnikatelé, o kterých občas nemáme ani tušení
a přitom bychom rádi využili jejich služby. Proto jsme se rozhodli tyto podnikatelské
subjekty vyzvat s nabídkou uveřejnění na www stránkách města Jáchymov, aby
i občané věděli na koho se v případě potřeby obrátit.
Prosíme podnikatelské subjekty k zaslání základních údajů tj. názvu, činnosti,
adresy, kontaktní osoby a telefonu (e-mailu) na adresu: stikova@mestojachymov.cz
do 31. 10. 2015

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsících září a října v určených sobotách proběhne
od 800 do 1700 hodin ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky – včetně
kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné elektrospotřebiče), dále
bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce), staré pneumatiky, barvy, oleje
a ředidla. Upozorňujeme, že nebude odvezen komunální odpad!
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služby Jáchymov s.r.o. před domem v určený den a hodinu svozu pro
jednotlivé ulice a zaměstnanci Služeb jej odvezou (určené hodiny jsou orientační).

Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

19. 9. 2015

800 - 1000

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

19. 9. 2015

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

19. 9. 2015

1230 - 1400

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

19. 9. 2015

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

19. 9. 2015

1530 - 1700

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

26. 9. 2015

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

26. 9. 2015

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

26. 9. 2015

1230 - 1600

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

03. 10. 2015

800 - 1000

Mariánská

03. 10. 2015

1000 – 1200

Nové Město

03. 10. 2015

1230 - 1600

Suchá

Žádáme občany o dodržování data svozu pro jednotlivé ulice a aby neukládaly
nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

CO SE U NÁS UDÁLO?
JÁCHYMOVSKÁ POUŤ
V sobotu 15. srpna 2015 se v Jáchymově konala již tradiční Jáchymovská pouť.
Letošní ročník prolomil tradiční propršené počasí každé předchozí pouti, a letos nás
celý den hřálo sluníčko. Pouť byla poprvé netradičně u Šlikovy věže a i přes to, že je
,,Šlikovka“ dál od města a v kopci, mile nás potěšilo, kolik lidiček dorazilo. A co
všechno jsme na pouti zažili?
Na začátek nás přivítalo heligonkami duo Švejk, pro děti byly připraveny lanové
atrakce, dobrodružná dračí stezka, skákací hrad a jízda na vodních prostředcích.
Nezapomněli jsme ani na dospěláky – ti si mohli vyzkoušet bungee running - běh na
gumovém laně. V podvečer nám zahráli Roxette revival, při kterých jsme všichni
zpívali známé hity, a začalo se tančit.
Než se začalo stmívat, všichni jsme se shlukli při ukázce sokolnictví. Viděli jsme káni,
která nám létala nad hlavami, orla skalního jak loví, supa, jež létal mezi přítomnými
dámami, a nakonec se nám představil velmi vzácný sokol bílý. Celá sokolnická
hodinka byla velmi zajímavá.
Slunce pomalu zapadalo, a tak se rozjela volná zábava plná tance a smíchu za
doprovodu hudby tria Flash Dance.
Věříme, že všem přítomným byla akce po nenáročném výstupu ke „Šikovce“ odměnou
a těšíme se na další ročníky.
Za Informační centrum Jáchymov,
Markéta Kutějová

COUNTRY VEČER NA ŠLIKOVCE
Uběhl přesně týden, co jsme se v srpnu setkali na „Šlikovce“ poprvé a již tu byla
další příjemná akce. V sobotu 22. srpna se zde sešlo mnoho příznivců country hudby
na druhém ročníku Country večera.
Hudební mix v podání kapel Fernetic,
Výměna 73 a Bluetet nabídl návštěvníkům
písně notoricky známé i méně známější,
vlastní tvorbu a k závěru večera zazněly
skladby
zavánějící
rockem.
Skvělá
atmosféra, kterou zde návštěvníci vytvořili,
byla doslova nakažlivá, a každý kdo přišel,
se usmíval, zpíval a mnozí i tančili. Večer
uběhl tak rychle, že se jen stěží věřilo, že
odbyla půlnoc. Nikomu se nechtělo domů, a tak se mnozí zdrželi ještě o něco déle.
Počasí nám přálo a nezbývá než doufat, že bude stejně příznivé i příští rok, na který
se již těšíme.
Chtěla bych také poděkovat SDH Jáchymov za skvělou pomoc. Bez vás by to nešlo.
Za Informační centrum Jáchymov,
Petra Javůrková

KULTURNÍ PROGRAM ZÁŘÍ 2015
RADIUM PALACE
10. 9. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 160 Kč
SLAVNOSTNÍ DUETY
Exkluzivní barytonista z Iránu Jabbari Ardalan a Jakub Pustina (CZ). Klavírní
doprovod Jana Hrubá. Na programu árie a duety z opery G. Verdiho: Otello,
G. Donizettiho: Nápoj Lásky, W. A. Mozart: Don Giovanni, a další.
17. 9. čtvrtek 20:00 hod.

vstupné 130 Kč

LEGENDY POPULÁRNÍ HUDBY
V podání nevidomého zpěváka a klavíristy Honzy Jareše za doprovodu předních
jazzových instrumentalistů Tomeše Smetany – kontrabas, basová kytara a Jara
Helešice – bicí nástroje. Na koncertě zazní známé české i světové skladby přednesené
v obdivuhodné souhře plné energie a pozitivních emocí.
24. 9. čtvrtek 19:30 hod.
sál
vstupné 250 Kč
FELIX SLOVÁČEK & ČERVENÍ PANTEŘI
Legendární hráč na saxofon a klarinet známý mj. z orchestru Ladislava Štaidla, kde
doprovázel Karla Gotta, vystoupí za doprovodu bigbandu Červení Panteři z Nové
Role u Karlových Varů. Soubor má bohatý repertoár, více než sto skladeb, v rytmu
swingu, latiny, rokenrolu a jiných tanečních skladeb.

CURIE
8. 9. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 90 Kč
MUZIKÁLOVÉ A FILMOVÉ MELODIE
Nejslavnější filmové a muzikálové písně v podání Stanislavy Knejflové. Klavírní
doprovod Josef Škulavík.
22. 9. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Dámská móda Eurofashion z Karlových Varů. K poslechu a tanci hraje Miroslav
Bauka.
30. 9. středa 19:30 hod.

kavárna
vstupné 90 Kč
OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení Vladislav Liněckij - housle,
Jan Spira - klavír. V první polovině programu uslyšíte slavné maličkosti klasiků, dále
melodie z muzikálů Kabaret, Dracula, Evita, Cats, Jesus Christ Super Star, směs
skladeb Glenna Millera, Monti –Czardas.

BĚHOUNEK
1. 9. úterý, 19:30

sál
vstupné 120 Kč
OPERA, OPERETA A SLAVNÉ PÍSNĚ
Monika Brychtová – soprán, absolventka pražské konzervatoře. Zpívá na předních
operních scénách nejen doma ale i v zahraničí. Koncertovala v Německu, Itálii,
Francii, Dánsku, Japonsku a v Kanadě. Klavírní doprovod Augustin Kužela –
profesor Státní konzervatoře v Praze.
15. 9. úterý, 19:30

sál
vstupné 100 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO HARMONIKA - Josef a Renáta
Pospíšilovi z Plzně známí mj. z TV Šlágr.
29. 9. úterý, 19:30

sál
vstupné 150 Kč
PÍSNĚ PLNÉ VÁŠNĚ A TEMPERAMENTU
Jakub Pustina – tenor, Jiří Hrubý - klavírní doprovod a sólové skladby pro klavír.
V programu zazní např.: Volare, Mattinata, Cielito Lindo, Granada aj.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
4. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

OLD SHARKS
Karlovarská skupina rockových veteránů ve složení ve složení: Míra Fuksa-klávesy,
kapelník, Jarda Janda-kytara, Hilar Mourek-basa, Míra Hruška-bicí-zpěv.
11. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

SWING MELODY OSTROV
Velice úspěšný jazzový orchestr pod vedením Jana Veverky zahraje převážně český
jazz & swing 30. a 40. let, podobně jako Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.
18. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

JFK
Swingové melodie v podání JFK (jednotka Františka Kůse) František Kůs - zpěv,
saxofon, Květa Teturová - klarinet, zpěv, Jaromír Hrubý - kontrabas.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE PRODUKCE KONÁ
V KAVÁRNĚ CURIE.

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
3. 9. čtvrtek 19:30 hod.
vstupné 150 Kč
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL - MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ EXHIBICE
Zcela výjimečné taneční vystoupení u příležitosti 20. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu, který se koná v Karlových varech. V programu uvidíte špičková
taneční vystoupení souborů z Číny, Mexika a Nového Zélandu.

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
11. 9. pátek 19:30 hod.
vstupné 230 Kč
AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

TEORIE VŠEHO
Životopisný / Romantický / Drama / Velká Británie/ 2014/ 123 min/ od 12 let
Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga,
který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo
poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná
věc, jakou je láska. Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, Harry
Lloyd, David Thewlis...

5. 9. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

MALLORY
Dokumentární / Česko/ 2015/ 101 min
Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka přichází
dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní
hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do
běžného života.
9. 9. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

NOC NA KARLŠTĚJNĚ
Komedie / Muzikál / Historický / Československo/ 1973/ 83 min
Na hrad Karlštejn nesmí žádná žena! Přesto se zamilované Daniele Kolářové
a neméně zamilované Janě Brejchové podaří přes přísný královský zákaz strávit na
hradě jednu noc v přestrojení.

12. 9. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Animovaný / Komedie / Rodinný / Velká Británie / Francie / 2015 / 85 min
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí
poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce
pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale
i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout!

12. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEZLOMNÝ
Válečný / Životopisný / Sportovní / Drama / USA/ 2014/ 137 min /od 12 let
Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, jeho výhodou bylo, že před následky svých činů
dokázal skoro vždycky utéct. Dotáhl to až do amerického olympijského týmu na hry
v Berlíně v roce 1936, kde mimo jiných ohromil i Hitlera. O pár let později
ohromoval jeho spojence jako člen posádky amerického bombardéru operujícího
v jižním Pacifiku. Hrají: Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund...
16. 9. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

SCHMITKE
Komedie / Česko / Německo/ 2014/ 94 min /od 15 let
Příběh neotřele a originálně vyprávěného filmu s lehkým komediálním nadhledem
nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně realistickým
pohledem na dnešní Sudety. Hlavní postavou je stárnoucí inženýr Julius Schmitke.
A také Krušné hory ...Hrají: Peter Kurth, Helena Dvořáková, Jakub Žáček...

19. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

PAŘBA V MEXIKU
Komedie / USA/ 2014/ 93 min
Jason a Evan se vydávají na dobrodružnou záchranou výpravu. Jejich kamarád
Nardo se totiž ocitl nahý kdesi v Mexiku... Komedie od scénaristů filmu Pařba
v Bangkoku a Stursky a Hutch. Hrají: Krysten Ritter, Alison Brie, Shannon
Woodward, Lance Reddick, Adam Pally, T.J. Miller, Jason Mantzoukas...
23. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

AMY
Dokumentární / Životopisný / Hudební / Velká Británie / 2015 /128 min /od 12let
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co
tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých 27
letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou
prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především
skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího
života. Hrají: Amy Winehouse (a.z.), Mark Ronson, Tony Bennett, Pete Doherty...

vstupné 30 Kč

26. 9. sobota 17:00

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka / Fantasy / Česko / Slovensko/ 2015/ 97 min
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců".
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je
prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová,
Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Jana Oľhová...
vstupné 70 Kč

26. 9. sobota 19:30

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama / Česko/ 2014/ 97 min /od 12 let
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by.
Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili
andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. Lidskému oku neviditelní strážci
našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, které sobě a jim
dobrovolně stavíme do cesty. Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé
všedního dne natočila režisérka Alice Nellis . Pomyslné andělské perutě v něm nosí
Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský...
30. 9. středa 17:00,19:30

vstupné 70 Kč

DOMÁCÍ PÉČE
Komedie / Drama / Česko/ 2015/ 92 min
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském
venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Začíná objevovat
svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše k velké nelibosti
manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Hrají: Bolek
Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová....

CO SE CHYSTÁ V ŘÍJNU?
SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
Pátek 2. října
pro naše spoluobčany pořádané ke dni seniorů
Radnice

POCHOD O JÁCHYMOVSKÝ TOLAR
Sobota 10. října
Oblíbený turistický pochod Klubu českých turistů
Start i cíl v IKC Jáchymov

DRAKIÁDA PRO MALÉ I VELKÉ
Neděle 11. října
soutěž o nejhezčího a nejdéle létajícího draka
Na Klobouku

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte jednu z nejstarších dochovaných raně
renesančních staveb našeho města. Špitální kostel
postavený v letech 1516 - 1520 nebyl jako jedna
z mála budov zničen rozsáhlým požárem na
konci 19. století. Zaujme vysokou sedlovou střechou
krytou šindelem ze 16. století a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov. Texty v anglickém, německém
a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Otevřeno každé úterý a čtvrtek v 14. 00 hod a v 15.00 hod.
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

VZPOMÍNKA
PODĚKOVÁNÍ
S hlubokou pokorou děkuji všem,
kteří jste se přišli dne 14. srpna 2015 naposledy rozloučit
s panen

Čestmírem Uhlíkem.
Za celou rodinu děkuji za účast s naší bolestí a zármutkem,
za upřímné projevy soustrasti i za milé květinové dary.
Marta Uhlíková, manželka

...............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.
Příjem příspěvků do 25. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-ne 9-12, 13-17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Přednáška: Demolice kláštera Mariánská
Sobota 19. 9. 2015 od 17.00 hodin
Mgr. Josef Halla přiblíží především neradostný osud kapucínského kláštera
Mariánská - jeho postupný zánik po druhé světové válce a především po
komunistickém puči v roce 1948. Jedná se o přednášku, která byla z časových důvodů
zkrácena při původním uvedení 3. července v rámci cyklu přednášek o Mariánské.
Mnoho návštěvníků toto téma zajímalo, proto se muzeum rozhodlo pro samostatnou
plnohodnotnou přednášku s množstvím obrazového materiálu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
ČTVRTEK
Neděle v knihovně 20. září
Setkání v DPS
1. října

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
V průběhu měsíce září bude v knihovně probíhat výtvarná soutěž pro děti, jejíž
výsledky budou vyhlášeny v prvním říjnovém týdnu. V pátek 9. října proběhne
v rámci TÝDNE KNIHOVEN Večer v knihovně pro děti. Těšíme se na vás.
Vaše knihovnice
Karin Pašková, Eva Kochová a Miluše Veselá

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu 26. 9. 2015 proběhne v prostorách bývalého
uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání k uctění památky
politických vězňů, zejména z řad skautů. Letošní setkání je již
23. v pořadí. Tradice ukládá každému návštěvníkovi uložit na
mohylu svůj kámen. Přijďte i vy uctít památku politických
vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen vztyčením vlajky v 11:00 hod.
V 13:00 hod. bude vysvěcen kříž, který byl vztyčen v roce
2013. Všichni jste srdečně zváni!
Prázdniny jsou za námi a se začátkem školního roku začínají opět pravidelné
družinové schůzky. Scházet se budeme v klubovně v budově bývalé školky Na
Slovanech v Jáchymově. Pokud hledáte pro své dítě vhodné využití jeho volného
času, určitě jej přiveďte! Každý týden se bude setkávat na schůzkách se svými
kamarády, zahraje si s nimi hry a naučí se něco nového. O víkendech jezdíme na
jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který si sami postavíme v lese.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6 - 13 let. Termíny schůzek
budou stanoveny na zahajovací schůzce 3. 9. 2015 od 17:00 hodin. Chtěli byste se
přijít podívat nebo máte dotazy k naší činnosti? Napište si o bližší informace na
střediskový e-mail: arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Fotografie
z naší
činnosti
naleznete
ve
střediskové
fotogalerii
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
Kolektiv mladých hasičů si užíval prázdniny v druhém týdnu v červenci na letním
táboře v Čichořicích, kde se všem opět moc líbilo. Na táboře bylo celkem 78 dětí,
které čtrnáct dní putovaly z pohádky
do pohádky. Nechyběli Pat a Mat,
včelka Mája s Vilíkem, Rumcajs
s Mankou a Cipískem, Sněhurka a
sedm trpaslíků, želvy Ninja, Schrek
s Fijonou a svou družinou. Děti si
vyzkoušely žonglování a práci
s ohněm – fireshow se zkušenou
Eliškou Failovou, viděly ukázku
policejního psa, cvičenou kolii,
která se ráda předvádí před dětmi,
kouzelnou
hudební
pohádku
předvedlo divadlo Kapsa z Andělské
Hory, ukázku a práci s dravci,
nechyběly táboráky, noční
stezky odvahy, které letos
vedly pohádkovým tajuplným
lesem, koupání a výlety do
okolí, a také spaní pod
širákem s vařením v přírodě,
na které se děti vždy moc těší.
Svou ukázku a soutěž spolu
s pěnou nám předvedli hasiči
z Toužimi. Děti si vytvořily
dárečky
v
kreativních
dílničkách a hrály také
spoustu
sportovních
her.
Tábor si užili všichni, jak dospělí, tak děti a to nemluvíme o tom, jak nám výborně
vařili. Při odjezdu domů nezůstalo jedno oko suché a všichni se již těší na příští rok.

Z činnosti SDH
Dorostenky se v červenci zúčastnily Mistrovství české republiky v požárním sportu.
Pro chybu v testech byly odsunuty až na poslední místa v pořadí, i přesto se ale
umístily na čtrnáctém místě. V jednotlivcích se na desátém místě umístila v kategorii
starších dorostenek Jana Kneiflová a na dvanáctém místě František Trefný
v kategorii středních dorostenců. Lukáš Vaněček, který nastoupil na MČR za tým
dorostenců z Horního Slavkova, se s kluky umístil na devátém místě.
Členové SDH pomáhali na akcích pořádaných městem, jako je pouť na Mariánskou,

Jáchymovská pouť, Country večer na Šlikovce. Uspořádali v rámci Karlovarské ligy
soutěž v požárním sportu na Eduardu, kde ženy obsadily druhé místo a muži místo
první. Soutěžní družstva se také zúčastnila nočních závodů na Pile, kde se běžel
crossový branný závod a prováděly se noční útoky. Ženy obsadily v obou disciplínách
druhé místo a muži byli na branném závodě třetí a v požárním útoku čtvrtí. Někteří
členové se také zúčastnili natáčení s Českou televizí.

Z činnosti JSDH
Členové jednotky si v letních měsících hlavně užívali práci pro své spoluobčany a to
díky přemnoženým vosám a sršňům. Na toto ohrožení vyjížděli vždy po domluvě ve
večerních hodinách, několikrát v týdnu. Uspořádali ukázku pro děti ze Sokolova při
dětském táboře na Mariánské, prováděli asistenci při konání pouti na Mariánskou,
Jáchymovské pouti a natáčení České televize. Pomáhali v rámci školení práce s pilou
při tvorbě a znovuzpřístupnění Mlýnské stezky. V červenci a srpnu vyjeli na spadlé
stromy pod lanovkou směrem na Klínovec, Nové Město, Svornost a cyklostezku. Dále
vyjížděli na požár lesa v Boči, Ostrově za nemocnicí, na Meluzíně, kouřícímu seníku
na Žižkově ulici, požáru pneumatik, ze kterého se vyklubalo pálení kabelů, požáru
automobilu a požáru výtahové kabiny v Ostrově. Společně s příhraničními jednotkami
a paní místostarostkou se také zúčastnili cvičení v Oberwiesenthalu.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková jednatelka SDH

Upozornění pro rodiče a jejich ratolesti, kteří mají zájem navštěvovat kolektiv
mladých hasičů. Schůzka starších žáků, tedy věkové kategorie 11 – 15 se koná
v pondělí 31. 8. 2015 a schůzka přípravky a mladších žáků (3-10let) se koná v úterý
1. 9. 2015 vždy od 17.30 hodin v požární zbrojnici.

ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.
Cítíte se jako člověk v tísni?
Nedaří se Vám sehnat vhodné zaměstnání? Tíží Vás složitá finanční situace?
Nevíte, jak jednat se soudy a úřady?
Požádejte o pomoc, radu či podporu terénní sociální pracovníky obecně prospěšné
společnosti Člověk v tísni, kteří v rámci Terénních programů a Sociálně aktivizačních
služeb pomáhají jednotlivcům i rodinám s dětmi v nepříznivé životní a sociální
situaci.
Tyto programy a služby představují bezplatné sociální i právní poradenství,
možnost doprovodů na úřady, soudy a jiné instituce, pomoc při vyřizování potřebných
dokladů a listin, při hledání vhodného zaměstnání a bydlení, dále poradenství
v oblasti dluhů, exekucí, hospodaření a financí nebo podporu a pomoc při vytváření
podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, při zajišťování vhodných
aktivit pro děti a nácviku praktických dovedností ve vztahu k dítěti.
Společnost Člověk v tísni působí v Ostrově a v Jáchymově pod regionální pobočkou
Karlovy Vary více než sedm let a v současné době jsou naše služby hrazeny
z rozpočtu Karlovarského kraje. Více informací naleznete na internetových stránkách
www.clovekvtisni.cz, v ostrovské kanceláři Člověk v tísni v ulici Lidická 1036 (bývalá
knihovna), v jáchymovské kanceláři Člověk v tísni v Mincovní ulici 681 nebo
kontaktujte přímo zaměstnance:
- Bc. Alexandra Farkalinová (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi),
telefon: 739 220 903, e-mail: alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz
- Bc. Dominika Bošková (Terénní programy pro jednotlivce)
telefon: 739 320 442, email: dominika.boskova@clovekvtisni.cz
- Mgr. Zuzana Huňková (Terénní programy pro jednotlivce)
telefon: 775 466 048, e-mail: zuzana.hunkova@clovekvtisni.cz.
Sokolovská pobočka Člověk v tísni, o. p. s.

REKLAMA

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč / ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:

29. září a 30. října 2015
Jáchymov – autobusová zastávka Radnice – 14. 35 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek,
cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

ČTENÁŘI PÍŠÍ
Měděnecké krušení
První srpnová sobota patřila na Měděnci již 3. ročníku Měděneckého krušení. Setkalo
se zde několik hornických spolků, naše město reprezentoval hrabě Šlik s permoníky
a zástupce Svornosti A. Izer. Návštěvníci mohli zhlédnout i bohatý kulturní program.
Tak zase za rok!
Ladislava Kulhavá

